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ِحّذ أٛس اٌغبداد  ٚإرخبر  لشاس اٌؼجٛس فٝ حشة سِضبْ/ اٌشئ١ظ  

كلمة العدد               !!عفوا أنور السادات ظلمناك حيا وميتا        * 

         قضية للمناقشة                                       دعوة لألمام      *
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: ددلعاةمكل 
 

عفواً أنور السادات 
 ظممناك حيا وميتا

لم يالقى زعيٌم من الظلم مثلما القى 
الزعيم انور السادات وقد استمر 

مسلسل الظلم حتى بعد ممات الرئيس 
وقد شارك الجميع فى هذا , السادات 

الظلم الكارهون والرافضون للسادات 
وقد يسال سائل وكيف , والمؤيدون 

واالجابة على هذا السؤال , كان ذلك 
هو اننا جميعا لم نستطع ان نجارى 

السادات فى سباقه مع الزمن 
فعبقرية , واختراقه وقراءته للمستقبل 

السادات انه قرأ المستقبل وحاول ان 
يطبق القادم الجميل  بدال من الماضى 

ولكنه لم يساعدنا حتى نفهم , البغيض 
ما يريد فعارضناه لجهلنا وعدم قدرتنا 

على قراءة المستقبل كما يجب ان 
واآلن وبعد خمسة وعشرين , يكون 

عام من وفاة السادات فى يوم العبور 
ال نستطيع إال ان نقول عفوا انور 

 .السادات ظلمناك حيا وظلمناك ميتا  

 

 

 

 هذا العددإقرأ فى   
عفوا انور الساداتت ظلمناك   :الـعددكـلـمة *

 2ص       بقلم رئيس التحرير  حيا وميتا

ممنوع الدخول لمن يشرب   :مختارات *
 3ص  معتز بهاء الدين               البيبسى

                   ركن المرأة* 
  4ص               (بنت النيل)لِك يا سيدتى -
سأٜ اٌمشاء * -

        4ص       (حغٓ اعّبػ١ً فش٠ذ )اٌصَٛ ُخٕخ   
   اٌغبداد ٚارخبر لشاس اٌؼجٛس:صٛسحاٌغالف *

 5ص            ِحّٛد ػجذهللا ٠غشٜ/اٌّغزشبس 
 6ص   (ابن البلد)كيمو/    بقلم مع الشباب* 
              6صاخبار الجالية المصرية                * 
 (حسام جابر/ اعداد )

صحزه ثبٌذ١ٔب * 

     7ص     (ا٠ٙبة ِحّٛد فؤاد .د)اٌطت اٌجذ٠ً    
   دعوة لالمام:  قضية للمناقشة*
                                    8ص                  ( احمدعاشورعمرو. م)
يا سيادة الرئيس    (ركن األدب )*
 9ص                            (ابن البشير) 
  مجاهدة النفس  ة اإليـمـانواحــ*
                            10ص         (صالح الدين سمطان/دكتور )  

               ن غير عنوانصفحة م*
 11ص                        (بداللطيف طارق ع)
  12ص                          منوعاتصفحة ال*
 (مصطفى داود  /شرافإ)

                                     

AL BASHIR MAGAZINE  *        
                                   

 Shereen  13.ص
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 معتز بياء الدين/ إختيار     البيبسيممنوع الدخول لمن يحب مشروب :   مختارات

 مميار مسمم وعربي وجعموىم يشربون طوال السنين مشروباتيم 2عمى  ىل نجح األمريكيون بالفعل في أن يضحكوا
البحوث  حيث أن مجمع 000سؤال يطرح نفسو بقوة ويحتاج إلى إجابة  أمعاء الخنزير ؟؟؟ الغازية المصنعة من

مادة البيبسين األساسية في تركيبيا لمعرفة  لتحميل (الكوكاكوال – البيبسي  )اإلسالمية أرسل عينات من المياه الغازية 
األولى التي أثير فييا ىذا الموضوع كان في الخمسينات حين تبنى زعيم حزب مصر  المرة0تركيب تمك المياه الغازية 

والكوكاكوال ألن مادة البيبسين  حول تحريم البيبسي( سيد قطب ) الفتوى التي صرح بيا الشيخ  (أحمد حسين  ) الفتاة
ىائل لمشركة المنتجة وفرعيا في مصر بعد إحجام الشعب عن  تستخرج من أمعاء الخنزير وأدى ذلك إلى كساد اقتصادي

اإلسالمية  مصطفى الشكعة رئيس لجنة المتابعة بالمجمس األعمى لمبحوث/ اليوم ىو طمب دكتور  لكن الجديد0الشراء 
بالمقاطعة لممنتجات األمريكية  الشكعة أنو بغض النظر عن المطالبة/ تحميل عينة من زجاجات البيبسي ويقول د

معامل خاصة ومتعددة مع ضمان سرية أسمائيا حتى ال تتدخل  والصييونية فإن الفيصل ىو التحميل لعينات البيبسي في
  سنوات عرف خالليا أن مادة6الشكعة أنو عاش في أمريكا / وذكر د0بنتائج التحميل  يد الرشاوى والتسييالت لمعب

أحد المصادر الذي رفض ذكر  ويقول0البيبسين تستخرج من أمعاء الخنزير لتساعد من يشربون المشروب عمى اليضم 
وفي مصر دفاعًا عن حقيقة زائفة ىو بالتأكيد يخفي الحقيقة  إن من يقول أننا نصنع البيبسي في بالدنا العربية )اسمو 

 البيبسي تأتي إلى الدول المصنعة عمى شكل عجائن خاصة في براميل محكمة الغمق من بمد ألن المادة المكونة لمشروب

المواد األولية التي تحتوييا ىذه  المنشأ وال يتم فتح ىذه البراميل إال عند توصيميا عمى خطوط اإلنتاج بعد أن يتم ضخ
إلى الزجاجات التي تطرح في األسواق وىي محكمة الغمق أيضًا وأستطيع  البراميل لتصل في النياية بعد المعالجة الالزمة

أن شركة بيبسي  المثير في الموضوع يمكن أن يجزم بحقيقة المكونات األساسية لمادة البيبسين أن أتحدى أي فرد
الذي غزا األسواق المصرية والعربية  ( ماونتن ديو ) خطوط إنتاج مشروب غازي آخر ىو 1964العالمية اشترت عام 

مع ماونتن ديو وبالبحث في تاريخ صناعة ىذا المشروب  (قوي قمبك  ) ( مشروب القوة )مؤخرًا وتحمل إعالناتو شعار 
نجد أن أول ما فعمتو شركة بيبسي ىو تغيير الشكل  Tip Corporation Of America الذي تنتجو شركة

الشخصيات الكرتونية  لمعمب والزجاجات التي تحوي مشروب ماونتن ديو وكان تصميم الزجاجة يعتمد عمى إحدى الخارجي
لمحتويات الزجاجة المكتوبة فما كان من الشركة إال  وبجانبو صورة خنزير صغير ينظر (ىيل بيمي  )في ذلك الوقت وىو 

 (تغييرات الخنزير  )آخر يضع يده عمى فمو ضاحكًا وكان ىذا تحت شعار  أن حولت الخنزير الصغير إلى خنزير
العربية لبمدان الشرق  ديو وبالدخول إلى الموقع الخاص بالشركة حاليًا عمى اإلنترنت والمترجم إلى المغة لمشروب ماونتن

الزجاجة الرئيسي فبل شراء شركة بيبسي ليا أو حتى  األوسط سنجد أن ىذا الخنزير يختفي تمامًا سواء من عمى شكل
 خاصة أن مشروب ماونتن ديو كان يعرف عند 1965الشكل الخاص بالزجاجة عام  بعد التعديل الذي أجرتو الشركة عمى

الشكعة أنو سيخوض حربًا في بيان رسمي  مصطفى/ وأعمن دكتور 0الخنزير ذو القدم المرفوعة األمريكيين بمشروب
سيطمب رسميًا أخذ  البحوث اإلسالمية مؤكدًا أنو إذا ثبت أن تحاليل الزجاجات غير متطابقة مع الحقيقة صادر عن مجمع

 عينة من براميل العجينة القادمة من أمريكا 
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  ُسوـٓ اٌـّشأح 

 دور المرأة  فى حرب العبور
وهكذا دارالزماُن دورته وعاد اكتوبر مع 

رمضان بعد اثنين وثالثون عاما من 
وعادت بنا , رمضان / حرب العبور 

األيام وعادت الذكريات الجميلة حيث 
تذكرنا االيام الخالدة فى حرب العبور 

وكيف عاشت الجماهير المصرية كلها 
وراء قيادتها وجيشها فى مواجهة العدو 

وهنا ال ننسى , حتى يتم تحرير األرض 
دور المرأة فى هذه الحرب الخالدة 

المجيدة حيث كان للمرأة دور كبير وهذا 
الدور يتجلى واضحا فى دور أم الشهيد 

وزوجة الشهيد وابنة الشهيد واخت 
الشهيد وكل امرأة وقفت خلف الشهيد 

حتى نال الشهادة وحتى جاء النصر من 
. عند هللا 

إن دور المرأة لم يكن فقط وراء كل 
شهيد ولكنه ايصا كان وراء كل ضابط 

وعسكرى وهى تتحمل المشاق فى سبيل 
اعداد حياة كريمة وتربية جيل من 

األوالد يستطيع تحمل المسؤلية الكبيرة  
وصدق امير , فى تربية الشعوب 
: الشعراء حين قال 

األم مدرسة إذا أعددتها  
          أعددت شعبا طيب االعراق

   

بنت النيل/ إعداد   
 

 الصومُ ُجـْنـة   :رأى القراء
 المنتدى مع إطاللة شير رمضان الكريم اقدم إلصدقاِء 

 اجمل التيانى بحمول الشير الكريم شير رمضان الكـرام
 ىذا الحديٌث الشريٌف لرسول الـمـو صمى واشير الى 

الـمـو عميِو وسمم والذى يجمُع ِعدة ِحَكٍم من أحكاِم 
 . نتعايش معيا ونحن فى رحاب الشير الفضيل الصيامِ 

 وقاية فمعنى أن الصوَم ُجنـة أى أن الصوم وقايٌة وعالجٌ 
لالنسا تحميو من األمراض وعالج لو بإذن اهلل تشفيو 
من اآلالم واألمراض وفوق كل ذلك فيو عبادة وطاعة 

 والحقيقة العممية التى ُيثبُتيا . هلل سبحانو وتعالى 
الطُب الحديث ىى أن الصيام وقايٌة وعالٌج  لمجسِم 

 فالصوم يعتبر .والنفِس معًا من أمراٍض  كثيرة 
وقايةلمجسم  من أمراِض سوء اليضِم وىو يَُنظمُ افراز 

انزيمات اليضم فى الجسم وىو ايضاً يحفظ توازن 
كما ان الصوم يُعتَيُر وقايًة لمنفِس ¸السوائل فى الجسم 

من حيث أنو يقوى األرادة وُيَصفى السريرة وُيَشحذ اليمة 
فكثيٌر من األمراض يكون , والصوم ُيعَتبُر عالٌج لمجسم .

الصوم ىو العالج األمثل ليا مثل مرض ضغط الدم 
والصوم يكون عالجاً فـعااًل , وبعض امراض السكر  

لمنفس  فى حاالت اإلدمان وبعض حاالت اليالوس  
حيث ُيفرُض الصوم عمى المرضى فى بداية العالج 

وىكذا تظيُر لنـا بـصورِة جميٍة عظمة وحكمة الحديث 
صدق رسول الـمـو صمى الـمـو " الصوم ًجنة " الشريف    
واالىم من كل ذلك ىو اوال اننا نطيع اهلل , عميو وسمم 

     .ورسولو ونصوم رمضان
 حغٓ اعّبػ١ً فش٠ذ/ ثمٍُ                         
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الرئيس انور السادات       :صورة الغالف
           واتخاذ قرار العبور فى حرب رمضان 

هو اكبر انجازات الرئيس السادات وذلك طبعا ال يبخس  73ُيعَتبر إتخاذ قرار العبور فى اكتوبر 
باقى انجازاته التاريخية مثل قرار االنفتاح والتحول الى االقتصاد الحر وهو االتجاه الذى ذهب اليه 

معظم الدول والى جانب اعادة تأسيس االحزاب وبعد ان حاول النظام الناصرى الشمولى الغاء 
وال ننسى ايضا اعادة الهوية المصريةوبعد ان    فكرة تعدد االحزاب بل واعتبرها من الكفر البين

فأعاد السادات اسم , كادت ان ُتطمس بسبب االنجراف الناصرى نحو العروبة وشطب اسم مصر 
الجمهورية العربية "مصر واصبحت جمهورية مصر العربية بعد ان كانت فى عهد عبد الناصر 

...... وهكذا تتعدد انجازات السادات فى كل المجاالت , " المتحدة
 67فنجد ان مصر وبعد نكسة يونيو , ونعود الى قرار العبور ومعرفة مدى االنجاذ فى هذا القرار 

وانفراد الرئيس عبد الناصر بالسلطة ومقتل المشير عامر أو انتحاره  وانحياز مصر الكامل 
والشامل تحت عباءة االتحاد السوفيتى الذى وصل الحال ان القيادة السياسية والعسكرية كانت فى 

ايدى السوفييت اما بالعسكريين الروس فى القوات المسلحة او بالسيطرة على عبد الناصر عن 
مما , طريق جواسيس الروس حول عبد الناصر من رجال الحكم الذين يثق فيهم عبد الناصر 

جعلله سجينا فى يد السوفييت فوق سجن الذل والهموم من جراء النكسة اللعينة حتى وافاه االجل 
تلك النكسة التى بدأها ,  وبعد ثالث سنوات من النكسة 1970فى الثامن والعشرين من سبتمبر 

عبد الناصر بتحركات ظاهرية من ارسال القوات المسلحة السيناء وسط طبل وزمر وهتافات من 
البسطاء من ابنا الشعب المصرى والعربى الذين رأوا فى عبد الناصر عودة الى عنترة بن شداد 

وهو ايضا الذى اعلن , الذى سوف يرمى اسرائيل فى البحر ومعها امريكا وانجلترا والعالم اجمع 
... امام العالم اجمع انه سيدخل الحرب ويحرر فلسطين وعلى من يعترض ان يسشرب من البحر 

........ وكانت النتيجة هى اننا جميعا سربنا العلقم من كل البحور
وبعد موت عبد االناصر جاء السادات وكان قرار اعادة الهيبة وتحرير سيناء هو شغله الشاغل 
وبدأ بتصحيح اخطاء عبد الناصر فتخلص من جواسيس السوفييت وطرد الخبراء الروس من 

الجيش حتى حرب التحرير مصرية مائة فى المائة ثم بدا فى توحيد الصف العربى بعد ان كانت 
ثم , العالقات المصرية العربية فى اسوأ حاالتها نتيجة تطاول عبد الناصر علة كل الزعماء العرب 

كان ان اخفى االستعدادات بل وخدع الجميع بما فيهم اسرائيل وامريكا واوهمهم انه ال يريد الحرب 
وكانت هذه هى اهم خطزة فى تحقيق النصر فى العبور فالتعتيم االعالمى ساعد على مفاجأة , 

العدو والعالم اجمع وكان سببا لتحقيق النصر وذلك طبعا ال يكون اال بشخصية مثل السادات 
. السياسى المراوغ وال يمكن ان تأتى من عبد الناصر المكابر الذى ال يعرف المراوغة

ويحسب للسادات انه اتى بالقادة العسكريين الذين قادوا العبور وبعد ان تخلص منهم اعوان عبد 
. الناصر مثل المشير احمد اسماعيل وغيره من قيادات حرب العبور العظيم 

 
٠غشٜ ِحّٛد اٌغ١ذ/ ثمٍُ  اٌّغزشبس                                                         
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  ِغ اٌشـجبة

العمل عبادة 
٘زٖ اٌّمٌٛخ  ٚإْ وبٔذ ١ٌغذ ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ اٚ 

االحبد٠ث إٌج٠ٛخ إال أٙبٚ ثّؼٕب٘ب ال رخزٍف ػٓ 

ِٕٙبج اٌمشآْ ٚاٌغٕخ إٌج٠ٛخٚ٘ٝ رذػٛ اٌٝ احزشاَ 

اٌؼًّ ٚاال٘زّبَ ثٗ ٚسفغ ل١ّخ اٌؼًّ اٌزٜ ٠شرضق 

ٌٚىٓ ثششط اْ ٠ىْٛ ، ِٕٗ االٔغبْ اٌٝ ِمبَ اٌؼجبدح 

اٌؼًّ شش٠فب ٚحالالً ٚث١ٕخ خٍت اٌشصق ٌالٔغبْ ٌّٚٓ 

. ٠ؼٛي ِٓ اعشرٗ ٚاٍ٘ٗ 

ِٚمٌٛخ اٌؼًّ ػجبدح ال رزىٍُ ػٓ ِطٍك ػًّ االٔغبْ 

فبٌحم١مخ اْ اٌؼجبدح فٝ رارٙب ػًّ ِٓ اػّبي ، 

االٔغبْ فبالٔغبْ ٠بوً ٠ٕٚبَ ٠ّٚشٝ ٚ٘ٝ اػّبي 

اساد٠خ وّب أٗ ٠زٕفظ ٠ٚٙضُ االوً فٝ اِؼبئٗ ٚ٘ٝ 

اػّبي ال اساد٠خ ٚ٘ٛ ا٠ضب ٠فىش ٠ٚزذثش ٠ٚخبف 

٠ٚفشذ ٚ٘ٝ اػّبي داخ١ٍخ فٝ خٙبصٖ إٌفغٝ ٚ٘ٛ 

ا٠ضب ٠ؤِٓ ٠ٚىفش ٚاٌؼ١بص ثبهلل ٚ٘ٝ اػّبي فىش٠خ  

ٚ٘ٛ فٝ إٌٙب٠خ ٠صٍٝ ٠ٚصَٛ ٠ٚضوٝ ٚ٘ٝ اػّبي 

ٚ٘زا ٔدذ ارٓ االٔغبْ ، رؼجذ٠خ هلل عجحبٔٗ ٚرؼبٌٝ 

ٌٚىٓ اٌّمٌٛخ رش١ش اٌٝ ، ٠مَٛ ثبٌىث١ش ِٓ االػّبي 

ٔٛع ِحذد ِٓ االػّبي ٚ٘ٝ اٌؼًّ ِٓ اخً اٌشصق 

ٚاٌمصذ ٕ٘ب ٘ٛاْ االٔغبْ ػٕدّب ، ٚوغت اٌمٛد 

٠غؼٝ اٌٝ سصلٗ ٠ٚؼًّ ِٓ اخً اعشرٗ ٌىغت اٌشصق 

فٙٛ ٠ىْٛ فٝ ػجبدح ال رمً ػٓ اػّبي اٌؼجبداد ِٓ 

ٌٚىٓ ٕ٘ب ٔش١ش اٌٝ ، اٌصالح ٚاٌص١بَ ٚاٌضوبح  

حم١مخ ٘بِخ ٚ٘ٝ اْ ػجبدح االٔغبْ ٚاٌزٝ فشضٙب 

هللا عجحبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ِذٜ ا١ٌَٛ  ٘ٝ ال رؼٛق 

االٔغبْ فٝ وغت لٛرٗ ٚسصلٗ ٚ٘ٝ خبءد ثحىّخ 

ٚا٠ضب ١ٌظ ِؼٕٝ اْ ، ا١ٌٙخ حزٝ ٠زط١غ االٔغبْ 

٠مضٝ االٔغبْ ٚلزٗ فٝ اٌؼجبدح اْ ٠ؼ١ش ػبٌخ ػٍٝ 

إٌبط ٚأّب ٔمٛي ٌٗ اػجذ سثه وّب رشبء ٌٚىٓ اػًّ 

، ػٍٝ وغت لٛره ٚسػب٠خ اعشره فبٌؼًّ ػجبدح

ٚلً اػٍّٛا فغ١شٜ " ٚصذق هللا اٌؼظ١ُ حثٓ لبي 

" هللا ػٍّىُ 

 
 ابن البمد/  بقمم                          .

  أخبار الجالية المصرية 
 

عاشت جماىير الكرة المصرية من ابناء الجالية * 
المصريىة ليمة حمراء مائة فى المائة حيث تغمب 
فريق النادى األىمى عمى غريمو التقميدى نادى 

 وذلك فى نصف نيائى بطولة افريقيا 2/1الزمالك 
وفى ىذه الميمة توارت , لمفرق ابطال الدورى 

. جماىير الزمالك خجال وحسرة عمى فريقيا 
بدات الدراسة فى جميع مدارس الدوحة وماذال * 

ابناء الجالية المصرية فى حيرة وانتظار وىم 
يبحثون عن مكان ألبنائيم فى المدرسة خصوصا 

وان مدرسة االىرام ماذلت لم يتم اصدار موافقة ليا 
رغم تأكيد السفارة والسفير المصرى عمى قرب 

   .افتتاحيا

بدأت بشاير شير رمضان المعظم وبدأ سياق * 
القران والصالة والعبادة فيل سيفوز سباق الصالة 
والعبادة أم سيفوز سباق المسمسالت التميفزيونية 

... سؤال محير ..
يقيم مجمس الجالية المصرية ولجنة * 

التكافل بالجالية  كعادتو كل عام  افطار 
 21جماعى ألبناء الجالية وذلك يوم الجمعة 

اكتوبر  فى المدرسة المصرية لمغات فكل عام 
    .وانتم بخير 

ر  حسام جاب/ إعداد               
   نائب رئيس مجمس الجالية المصرية بالدوحة 
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  ايياب محمودفؤاد.اشراف د           ماىيتو: الطب البديل        صحتك بالدنيا

لٍّ الضغط الجسمي والنفسي الذي تخمٍّفو العصرنة عموًما تتزايد األصوات الداعية إلى العودة إلى الطبيعة والحياة في ظ
ويبدو أن ىذا النوع من الدعوات بدأ يمقى تجاوًبا, . البسيطة, واالبتعاد, قدر المستطاع, عن كل تعقيدات التطور التكنولوجي

في وقت تبرىن فيو األبحاث العممية أن أضرار بعض أنماط الحياة العصرية باتت كبيرة؛ وقد بدأ الجنس البشري يحصد 
, وفق التعبير "البديل"يشكل الطب . نتائجيا أمراًضا مستعصية, ووفيات مبكرة, وأوجاًعا مختمفة باتت ُتعَرف بأمراض العصر

الشائع, إحدى ىذه الدعوات التي تقدم أساليب عالجية جديدة, مغايرة تماًما لممفاىيم التي يقوم عمييا الطب الحديث أو 
تثير حفيظة األطباء التقميديين الذين ال يؤمن معظُميم في نجاعة ىذه األساليب " الطب البديل"ورغم أن تسمية . التقميدي

– العالجية فإن الظاىرة باتت منتشرة في العالم, وال سيما في أوروبا وأمريكا, وبنسبة أقل في بعض المجتمعات العربية 
 . عمًما أن معظم الذين يمجأون إلى ىذا الطب مرضى يئسوا من العالجات التقميدية ورأوا أن ال خسارة في التجريب

 التعريف العممي 

أكثر من ثمانين مدرسة مختمفة األصول, تمتقي عمى مبدأ فمسفي واحد ىو مساعدة  alternative" البديل"يضم الطب 
الطب المكمٍّل : عمى أية حال, ليذا الطب أسماء أخرى أكثر موضوعية في التعبير عن طبيعتو, منيا. الجسم ليشفى وحده

complementary الطب الطبيعي ,natural الطب الشامل ,holistic الطب الناعم ,soft . ,ويعبٍّر كلٌّ اسم منيا
 لمطب التقميدي, رغم اعتراض بعض المتطرفين من كمتا الجيتين؛ يعتمد في مكمٍّلفيو : عمميًّا, عن أحد جوانب ىذا الطب

 التي تندرج في خانة األدوية أو العالج بالممس, مستنًدا إلى الطاقة الموجودة في جسم الطبيعيةعالجو عمى الوسائل 
 ألنو يقوم عمى مبدأ االعتناء شاملاإلنسان, وال يقحم إجراء العمميات الجراحية ضمن اختصاصو, بل يعارضو كميًّا؛ وىو 

, خالًفا لمطب التقميدي الذي يتعاطى مع الجسم بشكل ميكانيكي, ويفصل بين أعضائو وحدة متكاممةبجسم اإلنسان بصفتو 
ويعتبر الطب البديل أن ثمة . في معاينتيا, بعدما أصبح ىناك طبيب مختص لكلٍّ عضو, أكانت وظيفتو أساسية أو ثانوية

رابًطا بين جسم اإلنسان وفكره وروحو واتصالو بالعالم الخارجي, أو باألحرى مع محيطو, وأن الجسم يعطي إشارات في حال 
ويمكن رصد ىذا الخمل في صوت المريض . حصول خمل معين فيو, وذلك قبل أن تتطور حال المرض بوقت طويل

إن فمسفة ىذا الطب تقوم عمى اعتبار المرض نتيجة لعدم . فالكل موجود في الجزء. ومشاعره, وحتى في رائحة جسمو
لذا يركز الطب البديل اىتمامو . الرئتان, الكبد, الطحال, القمب والكميتان: توازن بين األعضاء الخمسة األساسية في الجسم

 في جسم اإلنسان وتوجيييا نحو تحقيق الشفاء, متيًحا لممناعة الداخمية القضاء عمى المرض بأسموبيا رفع الطاقةعمى 
ذا : , بيذا المعنى, ىي محور جسم اإلنسانvital forceفالطاقة الحيوية . الخاص إذا انخفضت َمُرَض ىذا الجسم؛ وا 

 . ارتفعت تماَثل إلى الشفاء
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             ةقـضـية للـمـناقـشـ

 عمرو أحمد عاشور/ بقمم م            .....                   دعوة لألمام

  
دس٠خ ششف اٌذ٠ٓ رمش٠شا  . شـذ أزجبٟ٘ ِمبي ٔبلشذ ف١ٗ د" ِشاسح إٌز١دخ " رحذ ػٕٛاْ

اٌزبثؼخ ٌدبِؼخ اٌذٚي اٌؼشث١خ ِٚمش٘ب   (اٌىغٛ  )ٌٍّٕظّخ اٌؼشث١خ ٌٍزشث١ـخ ٚاٌؼٍَٛ ٚاٌثمبفـخ 

رٛٔظ ػٍٝ صفحـخ ِٓ صفحبد ِدٍـخ أوزٛثـش اٌّصش٠ـخ أوذد ف١ٙب ػٍٝ خطـٛسح ٔزبئـح  

اٌزمش٠ش اٌزٞ ٠ش١ش إٌٝ أْ ِٛاخٙخ األ١ِخ فٟ ثٍذاْ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ ِبصاٌذ رغ١ش فٟ ِٕحٕٝ  

حشج ٚثخطٝ ثط١ئـخ ِزخجطـخ رؤدٜ فٟ إٌٙب٠خ إٌٝ رضا٠ذ ػذد األ١١ِٓ ِغ اٌزضا٠ذ اٌّطشد  

ٚأْ اٌٛضغ وّب ػجش ػٕٗ اٌغ١ذ  " ِصـش"ٌؼـذد اٌغىـبْ فٟ اٌذٚي اٌؼشث١ـخ ٚػٍٝ سأعٙـُ 

وّب أوذ  ، ِذ٠ش ػبَ إٌّظّخ ِمٍك ٠ٚزطٍت خٙٛدا خبدح ٚغ١ش ػبد٠خ (إٌّدٝ ثٛ ع١ٕٕخ  )

ٚأٔٗ ث١ّٕب ٠جٍغ اٌّزٛعظ اٌؼبٌّٟ  ، اٌزمش٠ش أْ ػذد األ١١ِٓ ِٓ اٌجٕبد ٠ؼبدي ضؼف اٌزوٛس

ِّب ٠ؼٕٝ ٚخٛد  % 35ِٓ ػذد اٌغىبْ فئٔٗ ٠صً فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ % 19ٌأل١ِـخ حٛاٌٟ 

ثّب١ٔـٓ ١ٍِـْٛ أِٟ حب١ٌـب فٟ اٌؼبٌـُ اٌؼشثٟ ثؼذِـب اسرفؼذ إٌغجـخ فٟ اٌثٍث األخ١ـش ِٓ  

اٌمـشْ إٌّصـشَ ِٓ خّغ١ٓ ١ٍِٛٔب إٌٝ ٚاحذ ٚعزْٛ ١ٍِْٛ ثُ إٌٝ سلـُ اٌثّب١ٔٓ ثّب ٠ٕزس  

أْ األِـخ فٟ اٌؼبٌُ اٌؼشثٟ لبسثذ ِٓ اٌّشرجـخ األٌٚٝ ر١ٍٙـب أفش٠م١ب وّب أشبس اٌزمش٠ش ػٓ  

ِٛلغ ِصش ػٍٝ خش٠طخ األ١ِخ فٟ إٌّطمخ اٌؼشث١خ ح١ث إحزٍذ اٌّشرجخ األٌٚٝ  رٍزٙب اٌغٛداْ ثُ 

اٌدضائـش ثُ اٌّغـشة فب١ٌّـٓ ٚ ثشغـُ ِٓ رضـبسة ٚرٕـٛع اٌزمـبس٠ش اٌزٟ رٕبلـش ٘ـزٖ اٌّشىٍـخ إال 

أْ ٕ٘ـبن ٔمطزـبْ الثذ ِٓ ٚضؼّٙـب فٟ اإلػزجـبس أٌّٚٙـب ِشاخؼـخ إٌفـظ فٟ اٌزصش٠حبد اٌٛسد٠خ 

ٚ ثـب١ُٔٙ إْ ٠ٛضـغ فٟ ، ٚسدٚد اٌفؼً اٌغٍج١خ ردبٖ اٌّشىٍـخ ٚ اػزجبس ٘زا اٌّمبي غ١ش رٞ ثبي 

االػزجبس س٠ـبدح ِصـش اٌثمـبف١ــخ ٚاٌف١ٕـخ ٚاألدث١ـخ ٚاٌزبس٠خ١ـخ  

 ٌٍحضْ ٚاٌخدً ٚاٌّجشساد ٚالثذ ِٓ ِٛاخٙخ حم١م١خ ِٚشاخؼخ  حٚاٌؼطبئ١خ ِٚٓ ٕ٘ب ال ل١ُ

أِب ػٍٝ اٌّغزٜٛ  ،ٌٍخطظ ٚاألعب١ٌت ٚاٌٛلٛف ػٍٝ إٌزبئح اٌحم١م١خ ػٍٝ اٌّغزٜٛ اٌؼبَ 

اٌفشدٞ فؼٍٝ وً فـشد ِٕب اٌزفى١ش فٟ ِحـٛ أ١ِـخ فـشد ٚاحـذ ػٍٝ األلـً ثٕفغٗ داخـً ِدزّؼـٗ لش٠جب 

                                           .      وبْ أٚ غش٠جب 
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زعيمياسيادة ال      سوٓ األدة
سعبٌخ إٌٝ وً  صػ١ُ شغٍزٗ اٚ٘بَ اٌضػبِخ ٚشٙٛح اٌحىُ ػٓ شؼجٗ ٚثٍذٖ ِٚب اوثشُ٘ ٘زٖ اال٠بَ      

  اليمام  رئيسنا            ياـزعـيم ال  سيادة   يا 
الم ـ الظ  لم يَر غيرَ     تعيس         شعبٌ  شعبنا

الشعوب    ُكُل  كان يطمُع فى الحياة         ِمثمما
فى الُضحى يدعواإللو         ساِجدًا عند الغروب 

 واربزاد          جاءنا عيُد  ال  لمُـ َغيَر أنَّ  الظ
َل   ا إلنكسار َـّ َعمَّ فى األرِض الفساد         وأط

يا  فريد  يمًا ـالى          ياعظــالُتب يازعيمًا 
 ِجئُت أشكواليوم حالى         جئُت فىخوٍف شديد

 الُحزُن   عميو    بالدى         َخيم رٍد فىـُكُل ف
ى  يديِو ـف   وُسيادى         وقيوٍد  بيَن خوف
ََ يدِر كَف جاء   ليس   يحيى       فيو ِ  بيَن سجن

ليِم  سواء احيرى        باتوا فى  أىُميُو فى البيت
كازبات   اٍن ـــأم   و   كسراٍب       وٍد ـ وع   فى
وشتات     ارٍ ـــدم  و    راٍب      ـــخ  باليا و  و

 إشتراك  و   تحٍد     فى         بالدال ُل ـــك  بينما 
راك ـِسكوٍن وح        فى     فى خراٍب فى إذدياد

ََ شريف   ُكل أفسدوا فى ُكِل ُركٍن          دنسوا
نمحىالِظل الوريف  ثُمَّ  كسرواُكَل ُغصٍن         وا  َُ

 ياعتاة           يا ُلصوصًا لمشعوب     غاةً ـــياط
الفجرُالغضوب  ُضحاه          وبدى  لَّ ـليُمنا ه
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 ِدب٘ذح إٌفظ عج١ً اٌّزم١ٓ إٌٟ عؼبدح اٌذاس٠ٓ   ٚاحخاال٠ّبْ
وخير الخمق أجمعين وعمي الو وصحبو ومن تبعيم بإحسان  الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم عمي إمام المتقين

صالح وبعد .يوم الدين إلي   عقمو وقمبو بيما فإنو ال غني لمسمم أو مسممة عن أمرين لتزكية نفسو وا 

 ويبين أنواع الواجبات والمندوبات والمباحات والمكروىات العمم الذي يزيل الشبيات ويؤكد األدلة والبينات- 1
 إقرأ باسم" والمحرمات, وىي خطوة ضرورية يجب البدء بيا لذا كان األمرالرباني األول في القرآن الكريم قولو تعالي 

  مرة وعقدت لو865عمي العمم والتعمم في القرآن وحده  ثم توالي األمر الرباني بالحث (1:العمق )" ربك الذي خمق 
الفيم  أبواب مستقمة في الصحاح والسنن من األحاديث النبويةالصحيحة , وقد أكد اإلمام الشييد حسن البنا عمى أىمية

  قبل اإلخالص والعمل والتضحية

ما يرضي ربيا, وتصفية كدرىا, وتنقية فطرتيا, ولذا  مجاىدة النفس لكبح جماحيا وامتالك زماميا, وحمميا عمي- 2
إلي  بالقيام بالميل والذكر الدائم بالنيار, وىو أمر يحتاج األمر الرباني لنبيو صمي اهلل عميو وسمم ولممؤمنين معو كان

رادةقوية ن"قال تعالى .رياضة نفسية وعزيمة إيمانية, وىمة أخالقية, وا  اهلل لمع  والذين جاىدوا فينا لنيدينيم سبمنا وا 
تيوي في مكان سحيق  توشك ان والمجاىدة بغير عمم كمن يقود شاحنة كبيرة إلي جبل وعر.(69العنكبوت )" المحسنين

مااًل ألوالده دون تربية إيمانية,  , أو من بذل النفس والمالحميًة جاىمية أو عصبية قبمية, أو من أجيد نفسو ليجمع
ىمااًل لو في ذات كبره فيمقي منيم عقوقاً  نكارًا لمجميل, وا  فال تعجبك أمواليم وال أوالدىم, إنما يريد اهلل " قال تعالى. وا 

وسوف نركز عمي مجاىدة النفس في الجوانب (55:التوبة )" بيا في الحياة الدنيا, وتزىق أنفسيم وىم كافرون  ليعذبيم
 :التالية

ثار وفوائد . -كيف نجاىد أنفسنا .-ىدةصور من المجا - أىمية المجاىدة. -تعريف المجاىدة لغة واصطالحاً  
قال ابن منظور المصري في لسان العرب المجاىدة مصدر   :تعريف المجاىدة لغة واصطالحاً  : المجاىدة لمنفس أوالً 

ويقال المجيود ىو المبن الذي . تدل عمي المشقة التي" ج ىـ د"يجاىد جيادًا ومجاىدة وىو مأخوذ من مادة  جاىد
بل اجتيد في حمل صخرة, لما في  حمل ّحبة ولذا اليقال اجتيد فالن في. ألنو اليخرج إال بتعب ومشقة أخرج زبده

ومعاناة في حمل النفس عمى ترك النوم في  الصخرة منالمشقة والعناء, وسمي قيام الميل تيجدًا لما فيو من تعب
التعريفات  أما المجاىدة لمنفس اصطالحًا فقد عرفيا الجرجاني في كتاب .ليقوم بين يدي اهلل رب العالمين الفراش الوثير

المناوي ىي  بتحميميا ما يشق عمييا بما ىو مطموب في الشرع, وقال محاربة النفس األمارة بالسوء يأنيا ( 204) 
ويبدو لي  .وقيل ىي بذل المستطاع في أمر المطاع وىو اهلل عز وجل حمل النفس عمي المشاق البدنية ومخالفة اليوي

والترفع عن  أن أعرف مجاىدة النفس بأنيا حمل النفس عمى أداءالواجبات والتزامات المكارم  وترك المحرمات
 .السفاسف والمكروىات

ربانيا حتى  اليكون العبد (3/10)قول ابن القيم في زاد المعادّ  :بدو أىمية المجاىدة فيما يمي ت:أىمية المجاىدة: ثانياً 
- .مجاىدتيا عمى العمل باليدى-ب. مجاىدتيا عمى تعمم اليدى ودين الحق -  أ:يستكمل جياد النفس في أربع جوانب

    (البقية فى العدد القادم )  .مجاىدتيا عمى الصبر عمى مشاق الدعوة  وأذى الخمق-  د مجاىدتيا عمى الدعوة إلى الحق
   جامعة القاىرة- أستاذ الشريعة اإلسالمية    صالح الدين سمطان.د    (منقولة )
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 " عنوان غير من صفحة "                                                        

طارق عبد المطيف عن كتابة الصفحة ىذا العدد /يعتذر الزميل 

 بين معاوية ومبارك

والعنوان قد يبدو غريبا ولكنو مقصود وانا وان كنت ارى ان الرئيس محمد حسنى مبارك 
رئيس جميورية مصر العربيىة  ىو رئيٌس  لو دور كبير فى حماية امن مصر وانو حفظ 

البمد من اى تيور عسكرى طيمة ربع قرن من حكمو الميمون وأننى اقسم ان لمرئيس 
مبارك مزايا كثيرة وخصال حميدة ويكفى أن فى عيده تمت وألول مرة فى تاريخ مصر 

وكما اننى ارى ان الخميفة األول لمعيد األموى ,  اول انتخابات حرة لرئيس الجميورية 
وىو  معاوية بن ابى ُسفيان  وىو لو دور كبير فى انتشار االسالم وزيادة رقعة وتوسع 
الدولة االسالمية  أال أننى ارى  انيما األثنان يتشابيان فى شيىء واحد وامر واحد أال 

فمعاوية ابن ابى سفيان كان ىو اول من ورثَّ الحكم , وىو فكرة توريث الحكم ألبنائيم 
فى عيد األسالم االسالم وذلك حين دعى لوالية ابنو يزيد بن معاوية ونادى بو وليا لعيد  

 )ولالسف لم يدم حكم يزيد طويال  وانتيى حكمو الى مأساة من ماسى االسالم وىى 
وكذلك الرئيس مبارك سيكون ىو  اول رئيس ينادى بتوريث الحكم  ,  (مصرع الحسين

ورغم ما عميو جمال مبارك , وذلك طبعا إذا ما دعى الى توريث الحكم وطبعا ألبنو جمال 
 )من صفات تؤىمو لمحكم إال اننا نخشى ان ينتيى حكمو الى ما أنتيى اليو حكم يزيد 

 . (فمن يترى ىو الحسين القادم
والحقيقة التى ال مناص منيا ان فكرة توريث الحكم وان كانت مقبولة فى الممكيات 

واالمارات والسمطنات وكل ما شابو ىذا االنظمة إال انيا غير مقبولة فى النظام الجميورى 
وىنا قد يطرأ سؤال وىو ىل حقا سوف ينادى مبارك بتوريث الحكم لجمال مبارك وىل , 

........ ىذا ىو السؤال ...يرغب جمال فى ذلك أم ؟
  المصرى افندى              / بقمم                                               
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     (طاحون ايمن/العدد ىذا داع )   (وش٠ُ سِضبْ )إٌّٛػبد صفحخ  

 
مصطفى داود  عن كتابة هذا العدد/يعتذر الزميل   
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The amazing journey 

At first the queen’s orders seemed very simple; 
“Return the magical plant and your lost brother will be returned.” 
She had ordered me to find a rare and extremely potent plant. I left on my journey seeking 
the magical plant; I had been walking all day, finally came across a large mountain. It was 
dark in there too dark but I had to go in it’s the only way of getting to the other side .I lit 
fire on a stick I found and went in, I heard a noise coming from inside and it sounds like a 
cry but now the sound is louder. Inside was very hot and there was an odd smell, the 
smell was like a horse stable .I came closer to it and found a unicorn but a very beautiful 
unicorn it was as beautiful as an angel, it was wounded on her leg, a wound like this 
could kill it. I thought fast and got out my secret flask of life saving water; the unicorn 
drank the water and in a second the wound was gone and then the unicorn was mine so I 
rode my unicorn. 
After the mountain there was a very large river, it was too deep to cross by walking so the 
unicorn flew with me on her back but suddenly something moved in the water, something 
big. It was the king of fishes; he shot lightening at as we had no choice then to go back. 
The king of fishes said in a deep voices, “If u want to cross the river give me the 
unicorn.”I couldn’t give him my unicorn* belonged to me, I got my arrows out and aimed 
at him but the arrows were useless I didn’t know what to do. Suddenly something 
amazing happened the unicorn aimed lighting on the king of fishes and he died a 
suffering death. While we were walking we found a ruined city, the sight was horrible and 
the smell wasn’t better .We kept walking through the city with fear in our hearts. The city 
was totally destroyed and there was no sign of life there until we heard   a very strange 
noise was like something everybody fears, it was a dragon. I’ve never seen such an ugly 
dragon before, it had three heads and sharp teeth .We froze in fear but then I rode my 
unicorn and flew up to the dragon, I couldn’t use my arrows because I finished them so I 
had to use my sword, I had to charge it .I took a deep breath and charged the dragon. The 
dragon amazingly disappeared.  
 We went back to our journey and finally we found the dark forest where the magical plant 
is. We entered the forest; the forest was creepy and disgusting, the ground was like a 
swap full of slime .I looked at the sky and saw something coming towards, it was the 
queen’s loyal eagle Farsight he’s come to help find the magical plant. Hours and hours 
searching for the plant in the horrible forest, finally we found the plant, I grabbed the 
plant and we went home. It was a long journey home, when we arrived the queen was 
glad. She said, “You are very brave here is your reward “ She gave me a bag full of 
money she continued “The hard work you did now I can see that you are most best to be 
my royal knight.    The End  
BY:  SHEREEN   


